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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި  

 މާލެ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

 އެކިފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަން ނުފެންނާތީ ދޫކޮށްލި މައްސަލަތައް.
 01 އޮގަސްޓް 2016ން 31 އޮގަސްޓް  2016ށް 

 

ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

 02/2011މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތުގެ ހޮޓާ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެފައިވާ ނަންބަރު  ބ.އޭދަފުށީ  ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަށް މިޝަކުވާގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު

އެއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ  އަށް ކަމަށާއި، 2016ޖުލައި  31ހަމަވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 
ވަނަ  15ކަމަށާއި، މިއެއްބަސްވުމުގެ  އަހަރު 5އިން ފެށިގެން މީލާދީ  2011އޮގަސްޓް  01

މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ދެފަރާތް އެއްބަސްވާނަމަ، މުއްދަތު  މާއްދާގައިވާގޮތުން މިއެއްބަސްވުމުގެ
އޭދަފުށީ  އެއްބަސްވުން އައުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސްމި އިތުރުކޮށް

( 2016ޖުލައި  03) 320-ADHR/320/2016/48(IUL)ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު
ޖުލައި  12މަލްޓިޕާޕަސް އިމާރާތުގެ ހޮޓާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލާ،  އިޢުލާންކޮށް،

 21ކަމަށާއި، އަދި  ތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާގައި މަޢުލޫމާ 2016
 ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު 2016ޖުލައި 
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އެމަސައްކަތް  ބުރީގެ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 04ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2015ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 

ކޮށްގެންކަން މިކޮމިޝަނުން ބެލި ކުރީގެ މައްސަލައަކާ  ފަހަރަށް އިޢުލާން 02ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން 
 ފައިލްގައިއެނގޭތީއާއި، އަދި އެމައްސަލަ ނިމިފައިވާތީ، މިމައްސަލަވެސް އެ ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން

 މިހާރު އަޅަމުންގެންދާ ސްކޫލުގެ ބޮޑު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ށ.މިލަންދޫގައި

 ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިޢުލާން ނުކޮށް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

  ނިންމީއެވެ.ހިމެނުމަށްފަހު، މައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް

އެ  މުވައްޒަފުން 03 ދުއްވިކަމަށް ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވޭން ތ.އަތޮޅު
ބުނެފައިވުމާއި، ވެހިކަލް  ވެހިކަލް ދުއްވާފައިވަނީ ދަސްކުރަންކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ ސަލާމުގައި ހުރެއްޖެ  ޑްރައިވަރަކު ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ ޑްރައިވަރު
ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތް މީހުން  ވެހިކަލް ބޭނުންކުރަންހާލަތެއްގައި 
 ތިބުމަކީ ބޭނުން ކަމެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، އެއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން އެ ވެހިކަލް ދުއްވަން އެއިދާރާގައި

މައްސަލައާމެދު  ދަސްކުރުމަށްޓަކައި އެ ވެހިކަލް ދުއްވުމަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއްކަމަށް ނުވާތީ
  ނިންމީއެވެ.ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް

 

މުވައްޒަފުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  3ތ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވޭން އެ އިދާރާގެ 
އެކަކު މިހާރުވަނީ އެ ވެހިކަލް ދުއްވައިގެން އޭނާގެ  ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން

މީހުން ކެޓަގަރީ  2ށްފައި ކަމަށާއި، އަނެއް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮ B1ލައިސަންސްފޮތަށް 
ހާއިރުން ފެށިގެން ދަސްކުރަން  5:00ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު  2016ޖުލައި  12އިތުރުކުރުމަށް 

 ޖަހައިގެން އެ ވެހިކަލް ދުއްވާފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެލްބޯޑު
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 މައްސަލައިގައި ބެލުމަށްފަހު ކުރިން ކޮމިޝަނަށް ކުރިން ހުށަހެޅިގެން ބެލިމިމައްސަލައަކީ 

ދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް  ހދ.ހަނިމާދޫއިން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަނިމާދޫ  ހުރުމުން އެކަންކަން އިޞްލާޙްކޮށް އެ އިޞްލާޙުތަކާއެކު

ށްވާތީއާއި، ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލަ ހުރި މައްސަލައަކަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގާފައިވާ
ދެނަންބަރުގައި   މި 14، 13ފަރާތުގެ ފޯމުގައި  2ތެރޭގައި، މި ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާ  ފަރާތްތަކުގެ

ޕޮއިންޓް ތަފާތުވާނެކަމަށް ފެންނާތީ  ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަފާތުކަމަށްވާތީ، އެދެފަރާތަށް ލިބޭ
 ނުފެންނާތީ މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އުޅޭކަމަށްމިކަމުގައި މައްސަލައެއް 

 ނިންމީއެވެ.

 30ޔުނިޓުތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީވި  ހއ.ހަތިފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ހދ.ހަނިމާދޫން ދޫކުރި ހައުސިންގ
ވަނަ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ  2015ހައުސިންގ ޔުނިޓު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތާ ގުޅިގެން އެކަމަށް  ރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ހަނިމާދޫއަހަ
 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ލިބޭ ފަރާތްތައް މިހާރު 30ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ  އެދި ހުށަހެޅި

ތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެފަރާތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ހައުސިންގ ޔުނިޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް
ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ހދ.ހަނިމާދޫ  ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި މައްސަލަތަކެއް

ޝަރުޠުގެގޮތުން ބަލާއިރު އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބެންޖެހޭ  ގެއެއްގެ ދެބެއިންނަކީ
 ހަގަކުރެވޭދެފަރާތަށްވެސް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ފާ ދެފަރާތަށްވީހިނދު މި

އެފަރާތްތަކާ  ކަމަށާއި، މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް
 މައްސަލަ. ޙަވާލުކުރާނެކަމަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް ބުނެފައިވާކަމަށް ބުނާ
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ންމެމަތީ ރާއްޖޭގައިހުރި އެ މިމައްސަލަ ކުރިންވެސް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލައަކީ އޭރު
ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށްވެފައި، ޝަރީޢަތުން ނިންމާ  ކޯޓު ކަމުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން

 10ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީއާއި، މި މައްސަލައަކީ މީގެ  މައްސަލަތައް މިކޮމިޝަނުން

އިމާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދަ ތަންތަން ހިބައިން  ގަލޮޅު ގެއެއްގެ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި
އެކޯޓުން ބެލި ބެލުމުގައި ހިބަ ލިބޭ މީސްމީހުންގެ ތެރެއިން  ދިނުމަށް މަދަނީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން

 ނުވާކަމަށް ބުނެފިރިހެންދަރިއަށް ލިބޭ ބައިގެ ހިބަ ޤަބޫލުކޮށްފައި  ގޭ ވެރިފަރާތުގެ ދޮށީ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

 ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމެއްކުރީގެ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މިކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް  އަހަރަށްވުރެ

ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައި  އަހަރު ހަމަނުވާ މައްސަލަތައްކަމަށް މިކޮމިޝަނުގެ ޢާންމު 10ހިނގިތާ 
ބަލައިދެވެން ނެތްކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ޝަރުޢީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލަ މިކޮމިޝަނުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން  ގެންދަން ބޭނުންވާނަމަ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް
ޖަވާބު  ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް މިކޮމިޝަނަށް ފެންނަކަމުގައި ކުރިޔަށް

މިގޮތަށް ޖަވާބު ދެވިފައިވާކަމުގައި  ދެވިފައިވާތީ މިމައްސަލައާމެދު އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށާއި، އަދި
 .ންގުމަށް ނިންމީއެވެއެ
 

ނުހިމަނައި އެ ހިބައިގެ  އޮޅުވާލައިގެން އެމައްސަލައިގެ ފޯމް ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ
އެގޯތިން އެއްވެސް ބައެއް ނުލިބޭގޮތަށް އެ  މައްސަލަ އަލުން އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އޭނާއަށް

ފައިވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ނިންމާ ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ
 ތާއީދުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ހައިކޯޓުން

ލިބިގަތުމުގެ  ޝަކުވާގައި ބުނާ މައްސަލައަކީ އިދާރީ މައްސަލައަކަށްވެފައި، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި
ކަމަށާއި، ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިމައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސިވިލް

އެކަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އިންފޮމޭޝަން  އެ ކޮމިޝަނުން އެދެވޭ ޖަވާބެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދުތަކަކީ ޢާންމުކޮށް  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް ކަމަށާއި،

ގަވާއިދުތަކެއް  ގޮތަށް ހުންނާނޭގެޒެޓްކުރެވި އަދި އެކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނަ ފެންނާނޭގޮތަށް
ގުޅުމުން އެކޮމިޝަނުން ދިން  ކަމަށާއި، އެ ގަވާއިދު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޯނުން

ލިޔުމުން ޖަވާބު ދޭންޖެހޭނީ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން  ޖަވާބު ލިޔުމުން ދިނުމަށް އޭނާ އެދުނުނަމަވެސް
ން ހަމަޖެހިފައިވާ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް މިކޮމިޝަނުން ބަލަ ކަމަށާއި، މިމައްސަލައަކީ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނިންމީއެވެ.
 

ވަަނ  2016ޖުލައި  20ހޯދުމަށް  ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ޤަވާޢިދެއް
 ވާހަކަދެއްކި ފަރާތުން އެދެވޭ އެ ކޮމިޝަނުން ދުވަހު އެ ކޮމިޝަނާ ތިންހަތަރުފަހަރު ގުޅުމުންވެސް

އެ ޖަވާބު ފޮނުވައިދިނުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބޭނުންނުވާކަން  ޖަވާބެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި، އަދި
 ވާހަކައިން ދޭހަވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި އެފަރާތުން ދެއްކި

ފޯރުކޮށްނުދީ ތިބުމަކީ  ރައްޔިތުން އެދޭ ޚިދުމަތްތައްދައުލަތުގެ ފައިސާއިން މުސާރަ ނަގައިގެން 
 ބެލެވޭކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އެފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުންކަމަށް

6 

ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ޑޮމެއިން ނަންބަރު ވިއްކުމަށް
(IUL)202-A/1/2016/67 ާހޯދައިދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ  އިޢުލާނަކީ ވަކި މީހަކަށް ފައިދ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް  އިޢުލާނެއްކަމަށާއި އެ އިޢުލާން ކުރިކަން
މީހަކަށް ޑޮމެއިން ނަންބަރު ދޭންވެގެން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްކަމަށް  ނޭނގޭކަމަށާއި އެއީ ވަކި

އެކަމާގުޅޭ އިތުރު  މުވައްޒަފުންނަށް ފެންނަކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާތީ، ތަނުގެއެ
ބުނެފައިވަނީ ޑޮމެއިން ނަންބަރު ދޭން  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅުމުން

 ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ޗެއަރމަންގެ ރައްޓެހިންކަމަށް އެތަނުގެ ބޭނުންވާ މީހުންނަކީ އެއޮތޯރިޓީގެ

ނަންބަރު ވިއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  ންޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ޑޮމެއި
(IUL)202-A/1/2016/67 ިމީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް  އިޢުލާނަކީ ވަކ

އެ އިޢުލާން ކުރިކަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ  ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއް ކަމަށާއި،
ކުން އެމީހުން ގާތުގައި އެހުމުން ކަމަށާއި، އެ އެވާހަކަ ޢާންމު ފަރާތްތަ މުވައްޒަފުންނަށް އެނގުނީ

 ފެންނަންހުރީ ހަމައެކަނި އެއްދުވަހުކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. އިޢުލާން
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

 މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެބައެއްގެ ނަން އަދި އެހެން ބުނި ފަރާތުން

ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި،  މުވައްޒަފުންގެ ނަންވެސް ބުނަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
އިޢުލާން ކުރިކަން ޓްރާންސްޕޯޓް  އެ އިޢުލާން ފެންނަންހުރީ އެއްދުވަސް ވަންދެންކަމަށާއި، އެ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބުނެފައިވާއިރު، އެ  އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ނޭނގޭކަމަށް
ގައި އެ އިޢުލާން  12:55ގައިކަމާއި، ހަމަ އެދުވަހުގެ  2016 ޖޫން 13އިޢުލާން ކޮށްފައިވަނީ 

 14:00  ގެ 2016ޖޫން  15އްދަތު ހަމަވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަމާއި، އިޢުލާނުގެ މު ގެޒެޓުގައި
 02ދިނުމަށް  އިޢުލާނުން އެނގޭތީ، އެ އިޢުލާނަށް އިޖާބަ ގައިކަން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ލިބިފައިވާކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މިމައްސަލައިގައި ޝަކުވާ  ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
 ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެފަރާތުންފަރާތުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ  ހުށަހެޅި

ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް  އިންކާރުކޮށްފައިވުމާއި، ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ކޮރަޕްޝަނުގެ
  ނިންމީއެވެ.ނޭޅުމަށް ބެލެވެން ނެތުމާއެކު، މިމައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު

 
ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްގެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެޙައްގު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަޒީފާގެ

 ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ގެންދިއުމަށް ޝަކުވާޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް 
 ނިންމީއެވެ.

ކ.ތިލަފުށީ  ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ 2015ޖުލައި  21
އަދި ސެކްޝަންހެޑުން  އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން ހެޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެގޮތުން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކަސްޓަމްސްގެ މެމޯއަކަށް  އުސޫލުގެމަތިންއަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ 
ސީނިއަރ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓުގެ މަޤާމުގައި އޭރުހުރި  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަޤާމުގައި އޭރުހުރި ފަރާތުން  ފަރާތުން ޖަވާބުދިނުމުން
ޤާނޫނާއި  ތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭމަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮ އޭނާގެ

އެއްފަރާތް ކުރުމަށްފަހު މީގެ  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގަވާއިދު
ދަށްކޮށް އޭނާއަށް ރިޕޯޓްކުރަމުންގެންދިޔަ  އަހަރުކުރިން އޭނާ ހުރި މަޤާމަށް އޭނާގެ މަޤާމު 12

އޮފިސަރަކަށް އޭނާ ރިޕޯޓްކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި،  ރޭންކެއްގެ އޭނާއަށްވުރެ ދަށް
 ވަނަ ދުވަހު 2015ޖުލައި  15މެމޯގައިވާގޮތަށް އެމް.ވީ.ނަލަކޮމާންޑަރު  ކުރިން ބުނެވުނު

އޮތްކަމުގެ  ހދ.ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދަތުރުނުކުރާކަމުގައި އެބޯޓުގެ ޑެއިލީ ލޮގުފޮތުން އެނގެން
ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އިމްޕޯޓްޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި  ލަފުށީ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބުނުކަމަށާއި،މަޢުލޫމާތު ތި

މަދުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މެމޯގައި ބުނެފައިވާ  30% ދައުލަތަށް ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާގެ
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

R210/2015 ްޑިކްލަރޭޝަން ނިންމާފައިވަނީ ހދ.ހުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރަށް މުދާ  ނަންބަރު ގުޑްސ
ޑިކްލަރޭޝަނުގައިވާ  ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މުދާ ބާލާފައިވަނީ ކ.ތިލަފުށްޓަށް ކަމަށާއި، އެ ގޮތަށްބާލާ

ބޭނުންކުރުމަށް އިމްޕޯޓްކުރި ވެހިކަލްތަކެއް  ވެހިކަލްތަކަކީ ތިލަފުށީގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން
ލްތައް އިމްޕޯޓްކުރި އިމްޕޯޓްޑިއުޓީން މަދުވާ ފައިސާ ވެހިކަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް

 ކަސްޓަމްސްއަށް ނަގާފައި ނުވާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ފަރާތުން
 

ވަޒީފާއާބެހޭ  ޙައްގެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެޙައްގު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަޒީފާގެ
 ހުށަހެޅިފަރާތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޝަކުވާ

 ނިންމީއެވެ.

ޕްރޮމޯޝަން ދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓަށް
ސަރވިސްގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ޓްރައިބިއުނަލުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

އިން ތަންފީޛު ނުކުރާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފަހުން ހުރި ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އެއަމުރު މޯލްޑިވްސް
އޭނާގެ  އޮފް ކަސްޓަމްސް ވަނީ ސިވިލްކޯޓުގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް އޭނާ ކުރިންހުރި މަޤާމަށް ހެޑް

 2އޮފިސަރ ގްރޭޑް  މަޤާމު އިޢާދަކޮށްދީފައި ކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ
އިޢާދަކުރުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  އެއޮފިސަރުގެ މަޤާމު އެތަނުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން

މައްޗަށް އަމުރުކުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް  ޓްރައިބިއުނަލުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ
ސަރވިސްއިން ތަންފީޛު ނުކުރާކަމަށާއި، ސެކްޝަނުގެ  މި އަމުރު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް

ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލާ މުޅިން ޚިލާފަށް ތަނުގެ ވެރިން ކުރި  އެސް.އޯ.ޕީއާއި ސެކްޝަނުން
އޭނާ  ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ތަބާނުވުމުން ސެކްޝަންހެޑުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓުން އަމުރަކަށް

 ދުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ.
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ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި " ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އިޢުލާންނުކޮށް ބިން ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް
   -ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް

މިޝަކުވާގައި،  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، (ivވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 3ގެ " 2008 މާރޗް 01
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތެއްވެސް  އް ބުނެފައި ނެތުމާއި،ށ.މިލަންދޫއިން ބިން ދޫކުރި ދުވަސްވަރެ

މަޢުލޫމާތު ހޯދެން ނެތުމުން މައްސަލަ ކުރިޔަށް  އެނގެން ނެތުމާއެކު، މައްސަލައާގުޅޭ އިތުރު
 އާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ނިންމީއެވެ.މައްސަލަ ގެންދެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނާތީ

 

ބިންތައް މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ކުރުމަށްޓަކައި ދޫކޮށްފައިވާށ.މިލަންދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން 
ނާޖާއިޒުފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި  އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް

ދޫކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތި ކަމަށާއި، މިގޮތަށް  އިޢުލާންނުކޮށް ކަމަށާއި، ބިންތައް
ގޮސްފައިވާ  ގެ ސަބަބުން ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް އެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެންކޮށްފައިވުމު މިކަން

ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް  ކަމަށާއި، ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ގާތް
 ބުނާ މައްސަލަ.
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ސުމާރު  މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ ދޫކޮށްލި ސަބަބު
 ނަންބަރު

އިންޓެގްރިޓީ  މިމައްސަލައަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ނުވަތަ
އެތަންތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންނާތީ

 ދެންނެވުމަށް ނިންމީއެވެ.ފަރާތުގައި  ގެންދިއުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ވަނަ އަހަރު  2015އެއްކަމަށް  މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާ
ވަނަ  3ގަވާއިދު އެކުލަވާލިއިރު އެ ގަވާއިދުގެ  މަޖެހުމާ ގުޅިގެން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭހަ

މުވައްޒަފުންނާއި އޮފިސަރުންނަށް ދެވޭ ލިވިންގ އެލަވަންސް  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި 49ބާބުގެ 
އިން ފެށިގެން  2015މޭ  01މަތިން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި،  މި މާއްދާގައިވާގޮތުގެ

ފެށިފަހުން މި  ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން އެ
ޝަކުވާ ކުރުމުން  އެލަވަންސް ލިބެމުންދަނީ ހަމައެކަނި އޮފިސަރުންނަށް ކަމަށާއި، އެކަމާ

ލިޔެވިފައިވަނީ އޮޅުމަކުންކަމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބޭނެކަމަށް ގަވާއިދުގައި
 އިސްވެރިން ބުނާކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ.
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ތަކެތި ގަނެފައިވާކަމަށް ޝަކުވާގައި  މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް
ކޮން އެއްޗެއްކަން އަދި ތަކެތި ގަތީ ކޮން ބަޔަކަށް  ބުނެފައިވާއިރު، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގަތީ

 ނެތުމާއި، ޕްރިންސިޕަލް ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ފައިދާވާގޮތަށްކަން އެނގެން

މިކަމާގުޅޭ އިތުރު  ޝަކުވާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެއީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު،
ފައިވާ ވަރަށްވުރެ އިތުރު ޝަކުވާގައި ބުނެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ގުޅުމުން،

އެވާހަކަތަކަކީ ރަށުތެރޭގައި އެކި މީސްމީހުން ދައްކާ  މަޢުލޫމާތު އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށާއި،
 ބުނެފައިވާތީ، އެވާހަކަ ދެއްކީ ކޮން ބައެއްތޯ ސާފުކުރަން ސުވާލުކުރުމުން ވާހަކަތަކެއްކަމަށް

ރިޔަށް ގެންދެވޭވަރަށް މަޢުލޫމާތު މިމައްސަލަ ކު  އެމީސްމީހުންގެ ނަން ބުނެފައިނުވާތީއާއި،
 ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެތުމުން މައްސަލައާމެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ލިބިފައިނުވާތީ މައްސަލަ

 ނިންމީއެވެ.
 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަކިބަޔަކަށް  ހދ.ހިރިމަރަދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
 ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ. ހޯދާފައިވާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ސްކޫލަށް ތަކެތި
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އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ވަޤުފު އިމާރާތް ކުއްޔަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ފަރާތުން  ނިންމީއެވެ.މިކަމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް
ފްލޯ އިޢުލާން ކުރުމެއްނެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް  3ގެ އެ އިމާރާތު ދޭނެ ވަކި އުސޫލެއް ޢާންމުނުކޮށް

 ޓްރެޜަރީއަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނާ ފިނޭންސް އެންޑް

 މައްސަލަ.
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